
ملخص

التفكير الناقد


 

هذا الملخص خاص بالطالب والطالبات، يساعدهم في 
وضع األسس لمادة التفكير الناقد، ويمكن للمعلمين 

والمعلمات التوسع في الشرح.

حاولـــت أن يكـــون كل درس في صفحـــة واحدة قدر 
المستطاع.

للصف األول الثانوي ١٤٤٤ هـ
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 )1( التفكير الناقد وحل المشكالت

مفهوم حل المشكالت:
. �سوؤ�ل �أو موقف يتطلَّب �إجابة �أو تف�سرًي� �أو معلومات �أو حلًّ

عناصر المشكلة
1. املعطيات: �أو �ل�سوؤ�ل �أو �حلاجة.
2. الأهداف: �أو �لإجابة �أو �لإ�سباع

3. العوائق:  �أو �جلهل �أو �ل�سعوبات.

مراحل حل المشكالت:
 �لإح�سا�س بامل�سكلة. 1
 حتديد �مل�سكلة. 2
 �قرت�ح �حللول. 3
�لتحقق من �حللول. 	
�ختيار �حلل �لأمثل. 	

إستراتيجية القبعات الست إلدوارد دي بونو
برنامج تفكري �بتكره �لعامل �إدو�رد دي بونو.

الرتكيز علىنوع التفكريالقبعة

�لأرقام و�ملعلومات�لتفكري �حلياديالبي�ضاء

�مل�ساعر و�لأحا�سي�س�لتفكري �لعاطفياحلمراء

�جلو�نب �ل�سلبية�لتفكري �حَلِذرال�ضوداء

�جلو�نب �لإيجابية�لتفكري �ملتفائلال�ضفراء

�لأفكار �جلديدة�لتفكري �لإبد�عياخل�ضراء

�لرتتيب وخطو�ت �لتنفيذ�لتفكري �ل�ساملالزرقاء

ر �أن: �أتذكَّ
ر �لناقد يطرح عدًد� من �لأ�سئلة للتاأكد من موثوقية م�سادر �ملعلومات: �ملفكِّ

ما نوع م�سدر �ملعلومات؟ )فرد، موؤ�س�سة حكومية �أو �أهلية، منظمة دولية(	•  
ما �خللفية �لعلمية و�لثقافية مل�سدر �ملعلومات؟ )متخ�س�س، غري متخ�س�س(	•  
ما هدف م�سدر �ملعلومات؟ )تعليمي، جتاري، ثقايف، �سيا�سي(	•  
هل معلومات �مل�سدر مت�سقة �أو متناق�سة؟	•  
وماذ� عن �لآر�ء �لأخرى ذ�ت �لعلقة بامل�ساألة �لتي يطرحها �مل�سدر؟ هل تتفق معه �أو تناق�سه؟	•  
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)2( التفكير الناقد واتخاذ القرار

مفهوم اتخاذ القرار:
�ختيار �أف�سل �لبد�ئل �أو �حللول يف موقف معني.

الفرق بين صنع القرار واتخاذ القرار:
 �سنع �لقر�ر: �لتفكري يف �لبد�ئل �أو �حللول �ملتاحة.

�تخاذ �لقر�ر: �ختيار �أف�سل �حللول �ملقرتحة.

خطوات صنع القرار واتخاذه:
�ضنع القرار

• حتديد �مل�سكلة: و�سفها و�سًفا دقيًقا بالأ�سئلة �لتالية: )ماذ�؟ �أين؟ متى؟ َمن؟ ملاذ�؟(	
• جمع �لبيانات و�ملعلومات.	
• �قرت�ح بد�ئل.	
• تقومي �لبد�ئل.	

�ختيار �لبديل �لأف�سل.. يف �سوء:اتخاذ القرار
• �ملخاطرة: �لبديل �لأقل خماطر.	
• �لتكلفة: �لبديل �لأقل تكلفة.	
• �ملو�رد: �لكفاءة يف ��ستغلل �ملو�رد �ملالية و�لب�سرية �ملتاحة.	
• �لتوقيت: ميكن �ختياره وتطبيقه يف وقت منا�سب.	

تنفيذ القرار
• ن�سر �لوعي بالقر�ر.	
• و�سع خطة لتنفيذ �لقر�ر.	
• �ملتابعة.	

الفرق بين عملية اتخاذ القرار وعملية حل المشكالت:
يف اتخاذ القرار تكون جميع �لبد�ئل �سحيحة، و�لختيار للبديل �لأف�سل.

ويف حل امل�ضكالت قد ل يوجد �إل حل واحد.
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)3( التفكير الناقد بين العمل الفردي والعمل الجماعي

تعريف العمل الجماعي:
ا كم��ا تفع��ل  �لعم��ل �ملثم��ر �ل��ذي ي��وؤدي للتطوي��ر و�لبن��اء و�لتق��دم، ويك��ون حت��ت مظل��ة �لدول��ة وموؤ�س�س��اتها، ولي���س �س��ريًّ

�جلماع��ات �ل�س��رية �ل�سال��ة.

إيجابيات العمل الجماعي:
�لت�سارك.. 1
�لتعاون. 2
�لتاأثري و�لتاأثر. 3
جودة �لنتائج.. 	

الفرق بين عمل المجموعة والعمل بروح الفريق
�لعمل بروح �لفريقعمل �ملجموعة

�لفريق و�حد�ملجموعة متعددة

�لطابع �لنوعي�لطابع �لكمي

وحدة �لهدف و�لتاأثري و�لتاأثرتعدد �لأهد�ف وغياب �لإثر�ء �ملتبادل

مراحل بناء فريق العمل

  �للتز�م بالهدف
  �ملقارنة بني خمتلف �ل�سيناريوهات

  �عتماد موؤ�سر�ت �أد�ء مو�سوعية ودقيقة.
  �لتذكري باأن �ملنتج ح�سيلة عمل �لفريق

 تكامل �ملهار�ت
 تثمني عمل �لفريق

 ت�سجيع �لإ�سهامات مهما كانت قيمتها.

 ح�سن ��ستثمار تنّوع �ملهار�ت
 �لتذكري بوحدة �لهدف

 قائد �لفريق ع�سو من �لفريق

 �لختلفات
 �حرت�م �لر�أي �ملختلف

 تثمني �لإ�سهامات

 �للتز�م بقيم �ل�سرب و�ملثابرة
 ت�سوية �خللفات باعتماد مقايي�س مو�سوعية.

 �لتمييز بني نقد �ملوقف ونقد �ل�سخ�س.

 حتديد عدد �لأع�ساء   
 مر�عاة تنّوع �ملهار�ت.

مرحلة تكوين  �ختيار �لأع�ساء يف �سوء �لهدف.
�لفريق

مرحلة �لأد�ء

مرحلة 
�ل�سر�ع

مرحلة 
�لتعاون

1

	

2

3
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)4( التفكير الناقد والحوار

معنى الحوار
عملية تو��سلية بني طرفني �أو �أكرث من �أجل �كت�ساف فهم �ل�سخ�س لذ�ته وللآخر وتعميقه.

الفرق بين الحوار والمناظرة
�ملناظرة: عملية تناف�سية: يفوز �لطرف �ساحب �حلجة �لأقوى، ويخ�سر �لطرف �لآخر.

�حلو�ر: عملية تبادلية: كل �لطرفني فائز، لأنهما يريد�ن �لو�سول �إىل �حلق. 

عالقة الحوار بالتفكير الناقد:
و�لأف��كار  �لأق��و�ل  وحتلي��ل  �لأ�س��ئلة،  وط��رح  �لإ�سغ��اء،  مث��ل:  �لناق��د،  �لتفك��ري  مه��ار�ت  ��س��تخد�م  يقت�س��ي  �حل��و�ر 

عليه��ا. و�حلك��م  و�ملعلوم��ات،  و�لفرت��س��ات 

مهارات إتقان الحوار:
�لإ�سغاء. 1
�لحرت�م. 2
�لتحقق/ وجود �لدليل. 3
ترتيب �لأفكار. 	

االحترام أثناء الحوار
هن��اك �س��لوكيات ت��دل عل��ى �لح��رت�م، ويج��ب عل��ى �ملتحاوري��ن �أن يلتزم��ا به��ا، ويف �ملقاب��ل توج��د �س��لوكيات يج��ب عل��ى 

�ملتحاوري��ن �جتنباه��ا.
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)5( التفكير الناقد والِحجاج

مفهوم الِحجاج
جملة من �حُلجج �لتي ُيوؤتى بها للربهان على ر�أي �أو �إبطاله.

مة َوفق ترتيب منطقي متتابع. م ُحَجَجك منظَّ منظومة �حِلجاج: هي �أن تقدِّ

ومع تطّور �لعلوم، تطّور مفهوم �حِلجاج عما كان عليه يف �ل�سابق:
�أ. �حلجاج�أ. �حلجاج �لقدمي: �لقدمي:

�أهد�فه:�أهد�فه: �لغلبة �أو �لتاأثري �أو �لإقناع �أو �لتلعب بالعقول ومغالطتها، وبع�سه يطلب �حلقيقة.
ب. �حلجاج �جلديد:ب. �حلجاج �جلديد:

�أهد�فه: �أهد�فه: �لإذعان و�لإقناع. وهو دليل على قوة �حلجة.

أنواع الحجاج
قيا�س مقدماته �سادقة �أو م�سلَّم بها.�لربهان�لربهان
قيا�س مقدماته ظنية.�جَل�جَلَدلَدل

فن خماطبة �جلمهور للتاأثري فيهم، و�ل�سيطرة على م�ساعرهم.�خَلطابة�خَلطابة
ب، تدل على �لتمويه و�خلد�ع و�ملغالطة يف �لكلم.�ل�َس�ل�َسْف�َسَطةْف�َسَطة لفظ يوناين معرَّ

خطوات بناء العملية الحجاجية:
مترُّ كلُّ عملية حجاجية بخطو�ت ثلث �أ�سا�سية:

و�سع مقدمات �حلجاج �ملمكنة وت�سنيفها.	•
�ختيار �ملقدمات و�سياغتها وفق �ملوقف �حلجاجي.	•
�ختيار كيفية عر�س �ملقدمات وتقنيات �خلطاب �مللئمة.	•

هيكل بناء العملية الحجاجية )نموذج ستيفن تولمان(
طّور »�ستيفن توملان« منوذًجا للحجاج ُي�ساعد على تخطيط بنيته من منظور منطقي عملي.

�لإدعاء/ �لنتيجة:�لإدعاء/ �لنتيجة: هو �ملوقف يف �لر�أي �أو �لنتيجة �لتي يعتقد ب�سحتها.	•	•
�لبيانات �لد�عمة للإدعاء:�لبيانات �لد�عمة للإدعاء: هي �حلقائق �أو �لرب�هني و�لأدلة	•	•
م�سّوم�سّوغ �لربط بني �لإدعاء/�لنتيجة و�لبيانات �لد�عمة:غ �لربط بني �لإدعاء/�لنتيجة و�لبيانات �لد�عمة: �لربط �لإدعاء/�لنتيجة بالبيانات �لد�عمة.	•	•
�أدلة وبر�هني تدعم �مل�سوغات:�أدلة وبر�هني تدعم �مل�سوغات: حقائق تدعم منطقًيا وتربر قبول م�سوغ �لربط.	•	•
�لدح�س/ �حلجة �مل�سادة:�لدح�س/ �حلجة �مل�سادة: هي حجة تناق�س �سحة �لإدعاء/�لنتيجة	•	•
�لدع��م للحج��ة �مل�س��ادة:�لدع��م للحج��ة �مل�س��ادة: ه��ي جمموع��ة م��ن �لرب�ه��ني و�لأدل��ة �لت��ي تدع��م �حلج��ة �مل�س��ادة وتدح���س �حلج��ة 	•	•

�ملطروح��ة.
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)6( التفكير الناقد والمناظرة

مفهوم المناظرة
م كل ط��رف حجج��ه، ليقن��ع �لط��رف �لآخ��ر، ويك��ون بينهم��ا حك��م يعل��ن تفّوق  ح��و�ر ب��ني طرف��ني ح��ول مو�س��وع مع��ني، يق��دِّ

�أحدهما.

فوائد المناظرة
تعزيز �لثقة بالنف�س.	•
�كت�ساب معارف ومهار�ت جديدة.	•
تنمية �لقدرة على تنظيم �لأفكار.	•
تطوير مهارة بناء �حلجج.	•

بنية المناظرة
نات �ملناظرة:  �أي عنا�سر �أو مكوِّ

مراحل المناظرة
ما قبل �ملناظرة	•
بد�ية �ملناظرة	•
�أثناء �ملناظرة	•
�ختتام �ملناظرة	•

آداب المناظرة
�لتو��سع	•
قبول حجج �لطرف �لآخر �إذ� تبتت �سلمتها منطقيًّا.	•
�حرت�م �ملناِظر، و�لتلّطف يف �خلطاب خا�سة حلظة تفنيد حجه �أو �إفحامه.	•
عدم رفع �ل�سوت، �أو �ملقاطعة، �أو �لنفعال 	•
�ختيار �لعبار�ت �ملفهومة للطرف �لآخر و�جلمهور.	•
عدم حتريف مق�سد �لطرف �لآخر وت�سويه كلمه �أو �تهامه مبا مل يقله.	•
عدم حماكمة نية �لطرف �لآخر.	•

طرف �ملناظرة

و�سائل �ملناظرة 
�خلطابية

مو�سوع �ملناظرة

نتائج �ملناظرة
بنية 

المناظرة

عي �ملدَّ

�لدعوى �ملحاورة �حلادثة

�لإفحام
�ملانع

�ملو�قف �جلدل

�لإلز�م
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)7( التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي

مفهوم التفكير اإلبداعي
�لإبد�ع هو �لقدرة على جتاوز �لطر�ئق �لتقليدية يف �لتفكري و�لت�سرف و�إ�سد�ر �لأحكام و�لتحقق.

مقارنة بين التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي
�لتفكري �لإبد�عي�لتفكري �لناقد

تفكري متباعدتفكري متقارب

تفكري م�ستقل بذ�ته عن �ملو�قف �ملوجودةتفكري ملئم للمو�قف �ل�سائدة وتابع له

ي�سع م�سلَّماته ومبادئه ويبني منطَقهينطلق من �مل�سلَّمات �ملوجودة ويقبلها كمنطق

ل يتقيَّد بالقو�عد �ملنطقيةُيتابع �لنظام �ملنطقي �ل�سائد

ا هو موجود بعد فح�سه يبدع حلوًل جديدةميكن �أن يختار حلًّ ممَّ

بة م�سبًقا يبحث عن حلول مبتكرة حتى و�إن كان هناك حل موجودي�سري غالًبا �إىل �حللول �ملعروفة و�ملجرَّ

مهارات التفكير اإلبداعي
�لطلقة:�لطلقة: توليد عدد كبري من �لبد�ئل �أو �لأفكار �أو �حللول.	•	•
�ملرونة:�ملرونة: روؤية �مل�سكلة من زو�يا كثرية ومتنوعة، و�لقابلة للتغيري.	•	•
د.	•	• �لأ�سالة:�لأ�سالة: توليد �أفكار جديدة تتميز باحلد�ثة و�لتفرُّ
ع: �لقدرة على �إ�سافة تفا�سيل جديدة ومتنوعة للفكرة.	•	• ع:�أو �لتو�سُّ �لإفا�سة �لإفا�سة �أو �لتو�سُّ
�لإح�سا�س بامل�سكلت:�لإح�سا�س بامل�سكلت: �لوعي بوجود م�سكلت �أو حاجات �أو عنا�سر �سعف.	•	•
�إدر�ك �لتفا�سيل:�إدر�ك �لتفا�سيل: �لقدرة على تفكيك �مل�سكلة ومعرفة جزئياتها.	•	•

مراحل التفكير اإلبداعي
�لتح�سري:�لتح�سري: �لإدر�ك و�لوعي بوجود �مل�سكلة.	•	•
�لحت�سان:�لحت�سان: �لتاأمل يف �مل�سكلة بكل جو�نبها.	•	•
�لإلهام: �لإلهام: حلظة ظهور فكرة �إبد�عية �أو حل غري تقليدي.	•	•
د من �حلل.	•	• ق: �لتاأكُّ ق:�لتحقُّ �لتحقُّ

صفات المبدع:
ميار�س �لتفكري �ملت�سعب، �ملتباعد.ميار�س �لتفكري �ملت�سعب، �ملتباعد.	•	•
يعرب عن �أفكاره بطريقة يعرب عن �أفكاره بطريقة خمتلفة.خمتلفة.	•	•
و��سع �خليال.و��سع �خليال.	•	•
�سديد �حل�سا�سية للم�سكلت.�سديد �حل�سا�سية للم�سكلت.	•	•
يجمع بني قوىيجمع بني قوى �حلد�س و�لتفكري �ملنطقي و�لذكاء �حل�سابي و�لعاطفي. �حلد�س و�لتفكري �ملنطقي و�لذكاء �حل�سابي و�لعاطفي.	•	•
لديه قدر�ت خا�سة لديه قدر�ت خا�سة على �إد�رة �مل�ساعر �ملتناق�سة.على �إد�رة �مل�ساعر �ملتناق�سة.	•	•

لتو�سي��ح �لتفك��ري �ملتق��ارب و�لتفك��ري �ملتباع��د بعب��ارة �س��هلة: يف �لتفك��ري �ملتق��ارب يقلِّ���س �لف��رد �لأف��كار �أو �حلل��ول �إىل فك��رة و�ح��دة �أو ح��ل و�ح��د 
��ع ويبتعد  وه��و م��ا ي��ر�ه �لأف�س��ل. كاأن��ه يق��رتب م��ن نقط��ة حم��ددة. �أم��ا �لتفك��ري �ملتباع��د، فه��و �إيج��اد �أك��رب ع��دد ممكن من �حلل��ول، كاأن �لفرد يتو�سَّ

للو�س��ول �إىل حل��ول تب��دو بعيدة.
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)8( التفكير الناقد والتفكير العلمي

مفهوم التفكير العلمي
طريقة منّظمة، بخطو�ت حمددة، توؤدي �إىل نتائج، ��ستناًد� �إىل �لقر�ئن و�لرب�هني.

هدف التفكير العلمي
ه��و فه��م ظاه��رة �أو ح��دث م��ا م��ن خ��لل تف�س��ري علم��ي )فر�سي��ة علمي��ة(، و�ختب��ار ذل��ك �لتف�س��ري �لعلم��ي م��ن خ��لل 

مطابق��ة �لتنب��وؤ�ت �لت��ي ت�س��تق من��ه بالوقائ��ع �أو �مل�س��اهد�ت �لت��ي تع��رب به��ا �لظاه��رة ع��ن نف�س��ها.
يت�سمن �لتفكري �لعلمي: تقومي �لتف�سري �لعلمي �ملفرت�س يف �سوء �لوقائع �لتي ُجمعت.	•
قدر�ت �لتفكري �لناقد تعد �إحدى مز�يا �لتفكري �لعلمي.	•
��ر؟ وكي��ف ن�س��تنتج؟ وكي��ف نتحق��ق م��ن 	• �لتفك��ري �لناق��د ُيك�س��بنا مه��ار�ت عدي��دة، مث��ل: كي��ف نلح��ظ؟ وكي��ف نف�سِّ

�س��دق ��س��تنتاجاتنا؟

خطوات التفكير العلمي
�ل�سعور �أو �لإح�سا�س بامل�سكلة.. 1
حتديد �مل�سكلة بدقة �أو و�سفها �أو تعريفها.. 2
جمع �ملعلومات ذ�ت �ل�سلة بامل�سكلة.. 3
ف �لدر��سات �ل�سابقة حول �ملو�سوع نف�سه.. 	 تعرُّ
و�سع �لفر�سيات )�حللول �أو �لأ�سباب �ملحتملة(. 	
�ختبار �سحة هذه �لفرو�س بال�ستقر�ء �لعلمي.. 	
تطبيق �لفر�سيات.. 	
�لو�سول �إىل نتائج )�لتعميم( و�إ�سد�ر �حلكم خلطاأ فر�س �ملو�سوع �أو �سحته.. 	

القانون
�لقانون هو �لعلقات �ل�سرورية �لتي تن�ساأ من طبيعة �لأمور �لعلقات �ل�سرورية �لتي تن�ساأ من طبيعة �لأمور. وبهذ� �ملعنى يكون لكل �ملخلوقات قو�نينها.

وي�ساغ �لقانون يف �سكل ريا�سي غالًبا: مثال: �ل�سرعة = �مل�سافة/�لزمن.
ويكون �لقانون نتاج �ملنهج �لعلمي �مل�ستعمل د�خل علم من �لعلوم.

الفرضية
هي مبد�أ �لقو�نني: وهي ق�سية مطروحة ب�سرف �لنظر عن �سحتها.

وهي خطوة متهيدية ل�ستنتاج �لقانون �أو �ملبد�أ �لعلمي.

سمات التفكير العلمي
�لرت�كمية:�لرت�كمية:  �حلقائق �لعلمية لي�ست مطلقة، بل تتطور با�ستمر�ر.	•	•
م وفق خطة علمية ر�سينة.	•	• �لتنظيم:�لتنظيم: مرّتب ومنظَّ
�لبحث يف �لأ�سباب:�لبحث يف �لأ�سباب: �ملعرفة �لعلية مت�سلة باحلقائق �ملحيطة بالظو�هر و�لأ�سباب �لتي �أدت �إليها وحتليلها.	•	•
�ل�سمولية:�ل�سمولية: �سريان �حلقيقة �لعلمية على كل �لظو�هر �مل�سابهة لتلك �لظاهرة �لفردية.	•	•
�لدقة:�لدقة: �لتعبري عن �خلطو�ت و�لأ�سباب وحتليلها بدقة دون غمو�س.	•	•
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)9( التفكير الناقد والفكر الضال

مفهوم األمن الوطني
�ل��ولء  �أر��سيه��ا و�س��عبها وم�ساحله��ا وعقائده��ا و�قت�ساده��ا )خارجًي��ا ود�خلًي��ا( وتاأكي��د  �لدول��ة عل��ى حماي��ة  ق��درة 

و�لنتم��اء للوط��ن و�لقي��ادة.

اإلرهاب:
معناه:معناه: �لعدو�ن �لذي ميار�سه �أفر�د �أو جماعات بغًيا على �لإن�سان يف دينه ودمه وعقله وماله وعر�سه.	•	•
�أهد�ف��ه:�أهد�ف��ه: �إلق��اء �لرع��ب يف �لنا���س �أو ترويعه��م باإيذ�ئه��م �أو تعري���س حياته��م �أو حريته��م �أو �أمنه��م �أو �أمو�له��م 	•	•

للخط��ر �عتم��اًد� عل��ى �لفه��م �لز�ئ��ف للن�سو���س �لديني��ة �أو �لأه��د�ف �ل�سيا�س��ية �أو �لتميي��ز �لعن�س��ري.
�أ�سناف��ه:�أ�سناف��ه: ي�س��مل �سن��وف �لتخوي��ف و�لأذى و�لتهدي��د و�لقت��ل بغ��ري ح��ق، وم��ا يت�س��ل ب�سور �حلر�بة و�إخافة �ل�س��بيل 	•	•

وقطع �لطرق وكل فعل من �أفعال �لعنف �أو �لتهديد.
م�سادره:م�سادره: �لرغبة يف تنفيذ م�سروع �إجر�مي جماعي بال�سيطرة على �ملجتمع و�لو�سول �إىل �حلكم	•	•

اإلرهابي:
�أي �س��خ�س ذي �سف��ة طبيعي��ة - �س��و�ء �أكان يف �ململك��ة �و خارجه��ا- يرتك��ب جرمي��ة م��ن �جلر�ئ��م �ملن�سو���س عليه��ا يف 

�لنظ��ام، �أو ي�س��رع �أو ي�س��رتك �أو يخط��ط �أو ي�س��اهم يف �رتكابه��ا، ب��اأي و�س��يلة مبا�س��رة �أو غ��ري مبا�س��رة.

الكيان اإلرهابي:
�أي جمموعة موؤلفة من �سخ�سني �أو �أكرث - د�خل �ململكة �أو خارجها- تهدف �إىل �رتكاب جرمية من �جلر�ئم �ملن�سو�س 

عليها يف �لنظام.

التفكير الناقد ومكافحة التطرف:
ت�س��اعد مه��ار�ت �لتفك��ري �لناق��د يف �لك�س��ف ع��ن �لدعاي��ات �ملتطرف��ة و�لأف��كار �ملنحل��ة ب��ني قل��ة م��ن �ل�س��باب و�لفتي��ات، 

و�تخاذ قر�ر�ت ر��س��دة، و�لت�س��كيك يف �س��رعية �ملحتوى �ملتطرف للأفكار، وذلك لأنه:
ز �حلو�ر من خلل تطوير �لقدرة على �لتفكري و�ملناق�سة.	• يعزِّ
ي�سكِّك يف �سرعية �ملعتقد�ت �ملتطرفة و�دعاء�ت �لتيار�ت �ملنحلة ومنطقيتها.	•
يبني �لثقة يف �ل�سريعة �لإ�سلمية �ل�سمحة �لقائمة على �ملرجعية �لر�سمية و�لعقل و�ملنطق.	•
ينمي �لقدرة على �ل�سمود يف مو�جهة ر�سائل �ملتطرفني.	•
يعمل كاأد�ة للتح�سني �جلماعي.	•

مراحل تجنيد المتطرفين لألتباع:
تب��د�أ �لرتبي��ة يف جماع��ة �لإخ��و�ن ب�سغ��ار �ل�س��ن، لي�س��هل تروي�سه��م و�لتحك��م فيه��م و�للع��ب بعو�طفه��م، فتاأخذه��م 
�إىل �ل�س��و�طئ و�ل�س��رت�حات و�مللع��ب و�ملر�ك��ز �ل�سيفي��ة و�ملقاب��ر، و�إذ� مت��ت �لبيع��ة له��م من �لأطف��ال و�لتابعني لهم من 
��ذون دون تفك��ري، حي��ث تب��د�أ �جلماع��ة باإ�س��د�ر  �ل�س��ذج ف��ل ميك��ن �أن يناق�س��و� ول يجادل��و� ول ي�س��األو�، ب��ل ه��م فق��ط ينفِّ

�لتوجيه��ات �ل�س��رية �لت��ي ل ي�س��تطيعون �لت�سري��ح به��ا.
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مفهوم التعصب:
�لدعوة �إىل ن�سرة ع�سبة �لفرد �أو جمموعته و�لتاألُّب معهم على َمن يناوئهم ظاملني كانو� �أو مظلومني.

مظاهر التعصب:

�لثقة �لز�ئفة بالر�أي �ل�سخ�سي�لتطرف يف �لر�أي�لقطع و�جلزم بالر�أي �ل�سخ�سي

رف�س �لختلف وحماولة منع رف�س �أي نوع من �لنقدخلط �مل�ساعر بالأفكار
�لر�أي �ملخالف

ن�سر �لكر�هية و�لعن�سرية �سد 
�ملخالفني

�لإثارة و�لتحري�س �سد �ملخالفني 
يف �لر�أي

أنواع التعصب: 

�لتع�سب �لطائفي �ملذهبي�لتع�سب �ملناطقي�لتع�سب �لعرقي/�لعن�سري

�لتع�سب �لذ�تي�لتع�سب �لديني�لتع�سب �لقبلي

�لتع�سب �لفكري �ل�سيا�سي�لتع�سب �لريا�سي�لتع�سب لنوع �جلن�س

ة األخالقية يَّ االنحالل األخالقي واأُلمِّ
ف  مه��ار�ت �لتفك��ري �لناق��د ت�س��هم يف حماي��ة �لعق��ل م��ن كل �نح��ر�ف يف �لتفك��ري و�ل�س��لوك، �س��و�ء �أكان باجت��اه �لتط��رُّ
و�لغل��و، �أم �لنح��لل �لأخلق��ي، و�خل��روج عل��ى ثو�ب��ت �ملجتم��ع وقيم��ه، فاأزم��ة �لتط��رف ب�س��قيه �لإف��ر�ط و�لتفري��ط، 

و�لت�س��دد و�لنح��لل ه��ي �أزم��ة فكري��ة وثقافي��ة و�أخلقي��ة.
�لنح��لل �لأخلق��ي:�لنح��لل �لأخلق��ي: �نع��د�م ملعاي��ري �للت��ز�م �لأخلق��ي �س��و�ء �أكان��ت �لذ�تي��ة �أم �خلارجي��ة كاملعاي��ري �ل�س��رعية 

و�لقو�ن��ني �لتنظيمي��ة.
يَّة �لأخلقية: �نعد�م للوعي باأهمية �للتز�م �لأخلقي مما يرث �سلًبا على جودة �حلياة �لعامة و�خلا�سة. يَّة �لأخلقية:�لأُمِّ �لأُمِّ

ملحظة مهمة:ملحظة مهمة:
  �سروري جًد� مر�جعة �لكتاب، ملعرفة �لطرق �لتي ت�ستخدمها �سروري جًد� مر�جعة �لكتاب، ملعرفة �لطرق �لتي ت�ستخدمها �جلماعات �ملنحرفة، و�حلذر منها.�جلماعات �ملنحرفة، و�حلذر منها.
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الوحدة الثانية
)1( وجاهة الشواهد

معنى الشواهد
غها. معلومات �سريحة يعر�سها �ساحب �حلجة ليدعم موثوقية زعم معني �أو ي�سوِّ

أنماط الشواهد:
�حلد�س: �حلد�س: يعتمد ب�سورة �سبه كاملة على توّقعات �ل�سخ�س و�أحا�سي�سه �لد�خلية.	•	•
�خل��ربة �ل�س��خ�سية: �خل��ربة �ل�س��خ�سية: له��ا �أهميته��ا، لكنه��ا ق��د تك��ون متحّي��زة، ول تكفي للو�س��ول �إىل �أحكام عامة، و�خلرب�ت تتفاوت 	•	•

تفاوًتا كبرًي�، لذ� علينا دوًما �أن نطرح �ل�س��وؤ�ل: ما خرب�ت �أولئك �لذين ن�س��تمع �إىل �س��هادتهم؟ يجب �أن ندرك �أن 
من ينتقون كثرًي� ما يثري �هتمامهم، وما يتو�فق مع �عتقاد�تهم، متجاهلني ما يخالفها.

�للج��وء �إىل ق��وة �أو تاأث��ري �لأ�س��خا�س�للج��وء �إىل ق��وة �أو تاأث��ري �لأ�س��خا�س: ل ينبغ��ي �للج��وء يف دع��م �حلج��ة ب�س��و�هد م��ن �ساح��ب ق��وة يف جم��ال مع��ني، 	•	•
�أو �س��خ�س موؤثر �إل �إذ� كان خبرًي� غري متحّيز.

�مللحظة �ل�سخ�سية�مللحظة �ل�سخ�سية: مهمة جًد� يف جمال �لبحث �لعلمي، ولكن وفق �سو�بط معينة.	•	•
�لدر��س��ات �لبحثي��ة:�لدر��س��ات �لبحثي��ة: مهم��ة ج��ًد�، ولك��ن ينبغ��ي �لتنب��ه ل�س��رورة �أن تك��ون مو�سوعي��ة و�س��ادرة ع��ن �أ�س��خا�س �أو 	•	•

موؤ�س�س��ات موث��وق به��ا.

مفاتيح تقويم الشواهد:
هل للحد�س �أي �سو�هد �أخرى تدعمه؟	•
م �ملو�سوع �ملطروح خربة �أو تدريب باملو�سوع؟	• هل لدى مقدِّ
ز�ت �أو �مل�سالح �لتي قد توؤثر يف �سهادة �سخ�س معني؟	• ما �لتحيُّ
هل لدى �ل�سخ�س �أية خربة ت�ساعده يف �حلكم؟	•
م �ل�سخ�س �لفرت��سات �لتي توؤثر يف �سهادته؟	• كيف يقوِّ
�أي �ل�سهاد�ت �ل�سخ�سية �لأخرى قد ت�ساعد يف تقومي �سهادة هذ� �ل�سخ�س؟	•
ما �ملعلومات �ملفقودة يف �سهادة هذ� �ل�سخ�س؟	•
ما مدى �لتز�م �لإح�ساء�ت �مل�ستخدمة �ملو�سوعية؟ وهل ُطبِّقت قو�عد �لبحث �لعلمي عند �ختيار عينة �لبحث؟	•

شواهد المسوح واالستبانات اإلحصائية:
ي�س��ارك �لآلف من �لنا���س يف ��س��تطلعات �لر�أي، وي�س��تخدم �مل�س��ح �لإح�سائي لقيا���س ميول �لأفر�د و�عتقاد�تهم، ولكن 
جد�رته بالثقة تخ�سع ملوؤثر�ت كثرية، ومن هنا ينبغي �أن نكون يف غاية �حلذر عند طرحه علينا �ساهًد� على �أمر معني، 

لأ�سباب منها:
عدم �إجابة بع�س �لأفر�د باأمانة عن �أ�سئلة �مل�سح.	•
عدم جدية بع�س �لأفر�د يف �لإجابة عن �لأ�سئلة.	•
غمو�س بع�س �أ�سئلة �مل�سح.	•
قد تكون �أ�سئلة �مل�سح متحيزة.	•
�لعينة ل متثِّل جمتمع �لدر��سة.	•

إرشادات عند اختيار عينة في استطالع أو بحث:
�أن تكون �لعينة كبرية.	 
 �أن تكون �لعينة �ساملة ومتنوعة	 
�أن تكون �لعينة ع�سو�ئية.	 
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)2( الوعي بالمغالطات المنطقية الصورية

المغالطات المنطقية
ي�س��ري م�سطل��ح »�ملغالط��ة« بوج��ه ع��ام �إىل �ل�س��تدلل �ل��ذي يت�سم��ن خل��ًل نتيج��ة لنته��اك بع���س قو�ع��د �ل�س��تدلل 
�ملنطقي. �إذن، �ملغالطة: خطاأ �أو رمبا »حيلة« ��ستدللية قد ي�ستخدمها �ملرء يف حماولته �إقناع �لآخرين بقبول نتيجته.

تنقسم المغالطات المنطقية إلى نوعين:
�لنوع �لأول: �ملغالطات �ل�سورية.�لنوع �لأول: �ملغالطات �ل�سورية.

�لنوع �لثاين �ملغالطات غري �ل�سورىة. )�لنوع �لثاين �ملغالطات غري �ل�سورىة. )يف �لدر�س �للحق(يف �لدر�س �للحق(

المغالطات الصورية:
ت�سمى �سورية لأنها تتعلق ب�سورة  تتعلق ب�سورة �حلجة �أو �سكلها، بغ�س �لنظر عن حمتو�ها.�حلجة �أو �سكلها، بغ�س �لنظر عن حمتو�ها. وهي منط من �حلجج �لفا�سدة.

أنواع المغالطات الصورية:
1- مغالطة اإنكار املقّدم
مثال مغالطة منطقية:مثال مغالطة منطقية:

�إذ� كانت �إ�سر�ء �سعودية،  �إذن فهي خليجية

�إ�سر�ء لي�ست �سعودية      �إنكار �ملقّدم ل يوؤدي منطقًيا �إىل �إنكار �لتايل.

�إذن �إ�سر�ء لي�ست خليجية

وج��ه �ملغالط��ة:وج��ه �ملغالط��ة: �أن �جلمل��ة �ل�س��رطية �لأوىل لي�س��ت ح�سري��ة، فه��ي ل تق��ول �إن �خلليج��ي ه��و �ل�س��عودي فق��ط، فيمك��ن �أن 
يكون �خلليجي كويتًيا �أو بحرينًيا.. �إلخ.

مثال �آخر:مثال �آخر:
�إذ� كان خالد ي�سكن يف مدينة �لريا�س، �إذن فهو مقيم يف �ل�سعودية

خالد ل ي�سكن يف مدينة �لريا�س

�إذن، خالد ل يقيم يف �ل�سعودية
وج��ه �ملغالط��ة:وج��ه �ملغالط��ة: �إن��كار �ملق��ّدم )خال��د ل ي�س��كن يف مدين��ة �لريا���س( ل ي��وؤدي �إىل �إن��كار �لت��ايل )�أن��ه مقي��م يف �ل�س��عودية( 

فق��د يك��ون مقيًم��ا يف �ل�س��عودية وي�س��كن يف مدين��ة �أخ��رى غ��ري �لريا���س.



ملخص التفكير الناقد

ي
ير

ظف
 ال

م
غي�

 د
ن

ج ب
فر

د: 
دا

إع

14الصف األول الثانوي ١٤٤٤ هـ

2- مغالطة اإثبات التايل:
مثال مغالطة:مثال مغالطة:

�إذ� كان حمد بحرينًيا، �إذن فهو خليجي.
�إثبات �لتايل ل يوؤدي منطقًيا �إىل �إنكار �ملقدم. حمد خليجي.    

�إذن، حمد لي�س بحرينًيا.
��ا �إىل �إن��كار )�أن حمد بحريني(، �إذ� ل تعار�س فالبحريني  وج��ه �ملغالط��ة:وج��ه �ملغالط��ة: �إثب��ات �لت��ايل )حم��د خليج��ي( ل ي��وؤدي منطقيًّ

خليجي. 
مثال مغالطة:مثال مغالطة:

�إذ� نام �جلنود  ،   هجم هجم �لأعد�ء�لأعد�ء
�إثبات �لتايل ل يوؤدي منطقًيا �إىل �إثبات �ملقدم. هجم �لأعد�ءهجم �لأعد�ء     

�إذن، نام �جلنود
��ا �إىل �إثب��ات �ملق��دم، فل علقة لهجوم �لأعد�ء بنوم �جلنود، فقد يهجمون  وج��ه �ملغالط��ة:وج��ه �ملغالط��ة: �إثب��ات �لت��ايل ل ي��وؤدي منطقيًّ

و�جلنود م�ستيقظون.  

3- مغالطة القيا�س الف�ضلي الفا�ضد:
مثال مغالطة:مثال مغالطة:

�سعد تاجر �أو معلم
�سعد تاجر.     �إقر�ر �أحد �لبديلني

�إذن �سعد لي�س معلًما.
وجه �ملغالطةوجه �ملغالطة:: �أن �مل�ستدّل �أقر )�أثبت( �أحد �لبديلني، بينما من �ملمكن �أن يكون �سعد معلًما وتاجًر� يف �لوقت نف�سه.

4- مغالطة الو�ضط غري امل�ضتغرق )احلد الأو�ضط غري امل�ضتغرق(
معنى �ل�ستغر�ق:

�سمول �حلكم كل �أع�ساء �ملو�سوع �أو �ملحمول يف �لقيا�س.�سمول �حلكم كل �أع�ساء �ملو�سوع �أو �ملحمول يف �لقيا�س.
ويف �ملغالطةويف �ملغالطة: ل يكون �حلد �لأو�سط م�ستغَرًقا )م�سموًل( يف �أي من �ملقدمتني.

مثال:مثال:
كل �ل�سعر�ء فنانون فنانون.      

بع�س �لفنانني  �لفنانني ر�سامني.    
�إذن، كل �ل�سعر�ء ر�سامني

وج��ه �ملغالط��ة:وج��ه �ملغالط��ة: �حل��د �لأو�س��ط )فنان��ون( غ��ري م�س��تغَرق يف �ملقدم��ة �لك��ربى، لأن��ه لي���س كل �لفنان��ني �س��عر�ء، وكذل��ك 
�ملقدم��ة �ل�سغ��رى ل تن���س عل��ى �أن كل �لفنان��ني ر�س��امني، ب��ل بع�سه��م. وبذل��ك ل ميك��ن �لق��ول �إن كل �ل�س��عر�ء ر�س��امني، 

فه��ذه مغالط��ة.
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)3( الوعي بالمغالطات المنطقية غير الصورية

المغالطات المنطقية غير الصورية:
�ملغالطات غري �ل�سورية: تاأتي غالًبا يف �سياقات ��ستقر�ئية. ويرجع �خللل فيها �إىل �ملحتوى، ل �سكل �حلجة.

من أسباب مغالطات االستقراء:
نتيجة �حليل �للغويةت�ستيت �لنتباه�خللل يف حمتوى مقدماتها �أو يف �لعلقة بني مقدماتها ونتيجتها

1. مغالطة الشخصنة )التجريح الشخصي(
يق�سد بها �لطعن يف �سخ�سية �ساحب �حلجة بدًل من تفنيد كلمه �أو حتليل ر�أيه �أو مناق�سة حجته.

نظرية �لعامل فلن جمرد كلم فارغ، ل �أتوقع �أن جند علًما نافًعا لدى �سخ�س �أنهى حياته يف م�سحة عقلية!	•
�نظر �إىل هيئته ل توحي باأنه حمرتم، و�نظر �إىل طريقة نطقه للكلمات، مثل هذ� �ل�سخ�س ل ميكن �أن َي�سُدق �أبًد�!	•

نلحظ �أن �ملتحدث ل يرد على �أدلة �أو حجج، وتهّرب �إىل �ل�سخ�سنة يف حق �لقائل، �سو�ء باأ�سياء حقيقية �أو غري حقيقية.

2. مغالطة تسميم البئر
م��ن �س��ور �لتجري��ح �ل�س��خ�سي، وتختل��ف عنه��ا ب��اأن �لتجري��ح يف مغالط��ة ت�س��ميم �لبئ��ر ق��د يك��ون ل�س��خ�س �أو لبل��د �أو 

جله��ة �أو لزم��ان مع��ني، بينم��ا �لتجري��ح �ل�س��خ�سي للأ�س��خا�س فق��ط.
م معلومات �سلبية �سلًفا ل علقة لها باحلجة كي تنزع عنها م�سد�قيتها. تقع هذه �ملغالطة حني ُتقدَّ

�أي �أنها عملية ��ستباقية قبل �أن تتاح للخ�سم فر�سة �لتعبري عن ر�أيه.
ل ت�سدق ما �سيقوله لك هذ� �ل�سخ�س، �أنا �أعرفه �إنه كذ�ب حمتال.	•
�جلهلة و�لأغبياء وحدهم �سوف يعرت�سون على �مل�سروع �لذي �ساأعر�سه عليكم.	•

3. مغالطة اإلحراج الزائف )الورطة الكاذبة(:
هي �فرت��س وجود بديلني ل ثالث لهما، بينما يوجد يف �لو�قع �أكرث من بديلني.

�إما �أن تكون معي �أو تكون مع �لطرف �لظامل.         - �إما �أن تلتحق باجلامعة �لفلنية �أو لن جتد وظيفة مرموقة.	 
�لو�سيلة �لوحيدة للح�سول على كاأ�س �لبطولة هي �إقالة �ملدرب.	 

ملحظة: �إذ� كان �ملتاح بديلني فقط، فل نعدُّ ذلك مغالطة، مثال: �إما �أن ينجح فلن يف كل �ملقرر�ت و�إما �أن لن يتخرج.

4. مغالطة السؤال المشحون )الملغوم(:
و�س��ع فرو���س م�س��بقة غ��ري م�س��ّوغة وغ��ري د�خل��ة يف �لتز�م��ات �خل�س��م، وت�سمينه��ا يف �س��وؤ�ل و�ح��دة. بحي��ث �أن �أي 

ج��و�ب مبا�س��ر يعطي��ه �ملجي��ب يوقع��ه يف �لع��رت�ف به��ذه �لفرو���س.
هل توقفت عن �لعنف مع زملئك؟	•

هذ� �ل�س��وؤ�ل يفرت�س �نك متار���س �لعنف، فاإذ� كنَت م�س��املًا �أو مل ي�س��بق لك �سرب زملئك، فاإنه هذ� �ل�س��وؤ�ل يعد باطًل 
عن��دك، لأن��ك ل��و �أجب��ت: »نع��م، توقف��ت ع��ن �س��رب زملئ��ي« ي�س��تلزم �أن��ك كنت ت�سربه��م، ولو �أجبت: »ل« ي�س��تلزم �أنك 

ما زلت ت�سربهم.
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5. مغالطة الكلمة الملغومة )المشحونة(:
تختلف عن �ملغالطة �ل�سابقة �أنها ل تتعلق بالأ�سئلة، ولكن بالألفاظ �مل�سحونة �لتي حتمل �أكرث من معنى.

�أمثلة على بع�س �لكلمات وبد�ئلها �مل�سحونة مبعاٍن �إ�سافية.
يزعم �أنه مري�س، مقابل: يقول �إنه مري�س. 

�ل�سيطنة، مقابل: �لنقد.    
�لدرجة �ل�سياحية، مقابل: �لدرجة �لثالثة.

6. مغالطة رجل القش
ه��ي حتري��ف وت�س��ويه حلج��ة �لط��رف �لآخ��ر عل��ى نح��و ي�س��هل تفنيده��ا، ولك��ن م��ن يرتكبه��ا ُيفن��د وجه��ة نظ��ر ل وجود 

لها.
ملاذا �ضميت رجل الق�س؟

رج��ل �لق���س ماأخ��وذ م��ن �لأ�س��كال �لوهمي��ة )�لفز�ع��ة( �لت��ي ي�سعه��ا �ملز�رع��ون يف �حلق��ول لتخي��ف �لطي��ور، وتتمّث��ل 
�ملغالط��ة يف �س��خ�س ل ي�س��تطيع �أن يه��زم خ�سم��ه في�سن��ع رج��ًل م��ن �لق���س ويهزم��ه ب��دًل م��ن �ل�س��خ�س �لأ�سل��ي، ثم يعلن 

�نت�س��اره عل��ى �ل�س��خ�س �لأ�سلي.
مثال:

كي��ف حتظ��ى نظري��ة �أين�س��تني ب��كلِّ ه��ذ� �لقب��ول وه��ي تذه��ب �إىل �أن كلَّ �س��يء مب��اح، و�أن �لأخ��لق �إمن��ا ه��ي �س��اأن ن�س��بي 
يختلف من بيئة ثقافية �إىل �أخرى.

�ملغالط ف�ّسر �لن�سبية بطريقته، ثم بد�أ يفّند ويهاجم ما قاله هو.

7. مغالطة االحتكام إلى الشهرة أو تأثير األشخاص.
يق�سد بها حماولة ت�سويغ نتيجة �حلجة بالعتماد على قوة �أ�سخا�س معينني.

ًغا �إذ� كان �لتاأث��ري �مل�س��تخدم منا�س��ًبا للحج��ة، كاأن يك��ون �ل�س��خ�س  ��ا وم�س��وَّ ق��د يك��ون مث��ل ه��ذ� �لن��وع م��ن �حلج��ج قويًّ
خب��رًي� يعت��د ب��ه، �أم��ا �إذ� كان تاأث��ري �ل�س��خ�س ل علق��ة ل��ه مبج��ال �حلج��ة �مل�س��تخدمة فهنا حتدث �ملغالطة.

يقع �ملرء يف مغالط �لحتكام �إىل تاأثري �لأفر�د عندما يعتقد ب�سدق ق�سية �أو فكرة ل �سند لها �إل �سهرة قائلها.

8. مغالطة االحتكام إلى الِقدم:
�لحتكام �إىل �لِقدم يجعل من ُعمر �لفكرة معياًر� ل�سو�بها.

مثال:
ما �سمعنا بهذ� يف �أقو�ل �آبائنا �لأولني.	•
�أجد�دنا و�آباوؤنا منذ �لقدم عا�سو� وماتو� وملا يحتاجو� �إىل مثل هذه �لعلوم �لدخيلة علينا.	•
كل عائلتي تخ�س�سو� يف �لطب، �إذن من �ل�سروري �أن �أتخ�س�س يف �لطب.	•

ملحظ��ة: توج��د مغالط��ة عل��ى نقي�سه��ا، وه��ي مغالط��ة �لحت��كام �إىل �جِل��دة �و �حلد�ث��ة، �أي: �لعتق��اد ب��اأن �لأح��دث 
د�ئًما �أف�سل.

من �لأمثلة:
هذ� �ملنتج حديث، �إذن فهو �أف�سل.

هذ� �لإ�سد�ر �أحدث؛ �إذن فهو �أف�سل من �ل�سابق.
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9. مغالطة االحتكام إلى التهديد:
وهي �للجوء �إىل �لتهديد و�لوعيد من �أجل �إثبات زعم ل يت�سل منطقيًّا بالفعل.

ومكمن �خللل هو �لتخلي عن �لإقناع �لعقلين.
مثال:

ينبغي �أن تو�فق على �مل�سروع �جلديد لل�سركة �إذ� كنت تريد �أن حتتفظ بوظيفتك.	•
ملحظ��ة: �أحياًن��ا ل يع��د �لتهدي��د �أو �لتذك��ري باخلط��ر مغالط��ة منطقي��ة، ح��ني تك��ون ل��ه �سل��ة مبا�س��رة بنتيج��ة �أو 

ح��ني يك��ون �خلط��ر ه��و نف�س��ه مو�س��وع �حلج��ة، ب��ل يع��د حج��ة منطقي��ة.
مثال:
�إذ� مل تدر�س جيًد� وحت�سل على جمموع مرتفع فلن ت�ستطيع دخول �لكلية �لتي تفكر فيها.	•

10. مغالطة االحتكام إلى الشفقة )التوسل بالشفقة(:
حماولة ت�سويغ �حلجة بالعتماد على �إثارة �ل�سفقة و�لعاطفة، ولي�س على �حلجج �أو �ل�سو�هد �ملحكمة.

�أمثلة:
�إن �ملته��م بال�س��رقة �ملاث��ل �أمامك��م ب��ريء م��ن �لتهم��ة �ملوّجه��ة �إلي��ه، فه��و عاط��ل ع��ن �لعمل منذ �س��نتني، ولديه ت�س��عة 	•

�أولد بع�سه��م يع��اين م��ن م�س��كلت �سحي��ة كب��رية ول ي�س��تطيع �لإنف��اق عليه��م.
لب��د �أن نو�ف��ق عل��ى �ختي��ار �ملر�س��ح »���س« لع�سوي��ة �ملجل���س، لأن��ه م�س��اب باأمر����س مزمن��ة، ويف و�س��ع �سح��ي خطري، 	•

وقد يكون يف مر�حله �لأخرية.
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)4( التفكير المنطقي والمنهج الرياضي

��ا نوع��ني م��ن �لدر��س��ة متمايزي��ن متاًم��ا، فق��د �رتبط��ت �لريا�سي��ات بالعل��م، و�رتب��ط  كان��ت �لريا�سي��ات و�ملنط��ق تاريخيًّ
��ا ب�س��ورة �أك��رب، و�لريا�سي��ات  ر يف �لأزمن��ة �حلديث��ة. فاأ�سب��ح �ملنط��ق ريا�سيًّ �ملنط��ق باللغ��ة �ليوناني��ة. ولك��نَّ كليهم��ا تط��وَّ

�أك��رث منطقي��ة. مم��ا ترّت��ب علي��ه ��س��تحالة و�س��ع خ��ط فا�س��ل بينهم��ا. فاأ�سبح��ت �لعلق��ة بينهم��ا وثيق��ة.
�لريا�سيات: هي علم �لكم بنوعيه:

�لكم �ملنف�سل: ويبحث يف �لأعد�د                     �لكم �ملت�سل: ويبحث يف �لأ�سكال هند�سية.
ا- بدر��سة �لبنية و�لعلقات. وتهتم �لريا�سيات -�أي�سً

�ملنطق: علم يبحث يف �لقو�نني �أو �ملبادئ �لعامة �لتي ينطوي عليها �لفكر �لإن�ساين لتجنب �لوقوع يف �خلطاأ.
�ملنطق �حلديث )�ملنطق �لرمزي/�لريا�سي(: يعرب عن درجة عليا من �لتجريد �لفكري، �لذي يظهر يف حتويل 

�ل�سورة �للغوية للق�سية �ملنطقية �إىل �سورة ريا�سية، وكذلك ��ستنباط �لريا�سيات �خلال�سة من �أ�سول منطقية.

يف �ملنطق �حلديثيف �ملنطق �لقدمي

�إذ� كان �سعد �سعودًيا، فهي خليجي.
�سعد �سعودي

�إذن �سعد خليجي

ب  ج
 ب

  ج

لغة طبيعية
ن�ستخدم رموز ريا�سية

)ب( تعرّب عن ملقدم، و)ج( تعربِّ عن �لتايل
( تدل على -�إذن-. ( تدل على »�إذ�« ) و)

مفهوم منهج منظومة األوليات )النسق األكسيومي(
ر �سياغتها بطريقة رموز، وهو من �ملعامل �لأ�سيلة للريا�سيات  هو فن عر�س �لنظريات ب�سورة جتعل من �ل�س��هل ت�سوُّ

�ملعا�سرة.
عناصر االستدالل الرياضي:

مقدمات.	•
عملية ال�ضتنباط.	•
املربهنات )النتائج(	•

يف �ل�سابق كانت  �ملقدمات �أو �ملنطلق �لأول يف �ل�ستدلل عبارة عن بديهيات وم�سّلمات، �أي �أنها و�قعية.
يف �ل�ستدلل �لريا�سي �حلديث، �ملقدمات عبارة عن فر�سيات، ول يلزم �أن تكون و�قعية، بل هي فكرة ي�سعى �ساحبها 

لتاأكيد �سحتها.

للتو�ضيح:
ع��امل �لريا�سي��ات �ل�س��هري »�إقليد���س« يق��ول �إن �أي مثل��ث ُير�س��م عل��ى �س��طح م�س��تٍو )غ��ري منح��ٍن( ف��اإن جمم��وع زو�ي��اه 0	1 درج��ة، وه��و �أخ��ذ ه��ذه 

�مل�س��ّلمة م��ن �لو�ق��ع، وبذل��ك �أق��ام عليه��ا �لنتيجة/�لربه��ان �لت��ايل: )�لنحن��اء = 0 ، جمم��وع زو�ي��ا �ملثل��ث = 0	1درجة(
يف �لع�س��ر �حلدي��ث، �فرت���س �لع��امل »رمي��ان« �أن �ل�س��طح �ل��ذي �سرُي�س��م علي��ه �ملثل��ث �س��به ك��روي، و�أق��ام عل��ى ذل��ك �لدلي��ل، وتو�س��ل �إىل نتيج��ة: 

)�لنحن��اء �أك��رب م��ن 0، جمم��وع زو�ي��ا �ملثل��ث �أكرب م��ن 0	1درجة(.
و�أم��ا �لع��امل » لوبت�سيف�س��كي« فافرت���س �أن �ل�س��طح �ل��ذي ير�س��م علي��ه �ملثل��ث مقّع��ر، وكان��ت �لنتيج��ة: )�لنحن��اء �أق��ل م��ن 0، جمم��وع زو�ي��ا �ملثل��ث 

�أق��ل من 0	1درجة(.
كل ع��امل �خت��ار فر�سي��ة معين��ة، حت��ى ول��و مل تك��ن و�قعي��ة، ث��م �أق��ام عليه��ا �لربه��ان �لريا�س��ي لي�س��ل �إىل نتيج��ة، ونح��ن نحك��م �أن �لنتيج��ة 

�سحيح��ة �إذ� كان��ت مطابق��ة للفر���س �أو �ملنطل��ق �لأول.
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)5( التفكير المنطقي والمنهج التجريبي
 

المنهج التجريبي:
منه��ج ��س��تدليل ميت��زج في��ه �لن�س��اط �لعقل��ي ب��الإدر�ك �حل�س��ي، �نطلًق��ا م��ن �لو�ق��ع �لعين��ي �جلزئ��ي �إىل �لنتائ��ج �لكلي��ة 

�لعامة.

يف �لقيا�س �لأر�سطي �ل�ستنباطي ل حتمل �لنتيجة �أي معلومة جديدة، فالنتيجة مت�سمنة يف �ملقدمات،
مثال:

�ملقدمة �لأوىل: كل �جلر�م �ل�سماوية تدور حول �لأر�س
�ملقدمة �لثانية: �ل�سم�س جرم �سماوي.

�إذن: �ل�سم�س تدور حول �لأر�س.
لذ� ��س��تخد�م �لقيا���س �لأر�س��طي �ل�س��تنباطي يف فهم �لظو�هر �لطبيعية لن ياأتي بجديد �س��وى مزيد من �لن�س��جام مع 

�لأفكار �ل�سائدة و�لفهم �ل�سائد، و�لذي قد يكون خاطًئا كما يف �ملثال �ل�سابق.

مراحل المنهج التجريبي:

 معاينة �لو�قع ور�سد �لعلقات �لتي تربط �لأحد�ث.�مللحظة1
 �لتف�سري�ت �ملمكنة للحدث.�لفر�سية2
�ختبار �سدق �لفر�سيات من عدمه.�لتجريب3
 �إذ� ثبت بالتجريب �سدق �لفر�سية تتحّول �إىل قانون.�سياغة �لقانون	

مثال على المنهج التجريبي:
لح��ظلح��ظ غاليلي��و غاليل��ي �أن �لأج�س��ام تتف��اوت �س��رعة �س��قوطها باخت��لف وزنه��ا، مم��ا حمل��ه عل��ى  �لعتق��اد )فر�سي��ة(�لعتق��اد )فر�سي��ة(  ب��اأن 
ب  �س��مح له ذلك با�س��تقر�ء قانونقانون:  بوجرَّ �ختلف �ل�س��رعة قد يرجع �إىل �لوزن �أو �إىل �لو�س��ط، ولكن عندما دقق يف �لأمر وجرَّ

»�أن �لأج�س��ام ت�س��قط يف �لفر�غ بنف���س �ل�س��رعة مهما �ختلف وزنها �إذ� حذفنا قوى �ملمانعة«.

المنطق العلمي:
ا يف �سكل �سور �فرت��سية. �ملنطق �لعلمي لي�س جمرد عملية �إن�سائي خال�سة، بل هو ��ستك�ساف �لعامل �أي�سً

و�لتجربة �ليوم هي �إجر�ء فكري له �أبعاد تطبيقية متثَّل يف حل م�سكلت �لإن�سان.

دور التفسير القديم للطبيعية:
ي�ستند �إىل �لآر�ء �ل�سائدة.. 1
يعتمد �ملمار�سات �ليومية.. 2
هه �عتبار�ت ذ�تية وكيفية.. 3 توجِّ

قيمة المنطق العلمي الحديث:
ر من �لآر�ء �لعامية.. 1 �لتحرُّ
ر من �لتجارب �ل�سخ�سية.. 2 �لتحرُّ
ي�ساعد على تف�سري �لعامل وفق منطق �لتجربة.. 3
�ملنهج �لعلمي له �أهد�ف علمية.. 	
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)6( التفكير المنطقي والذكاء االصطناعي

الذكاء االصطناعي:
عل��م م��ن عل��وم �حلا�س��ب، يه��دف �إىل �بت��كار �أنظم��ة �حلو��س��يب �لذكي��ة وت�سميمه��ا، �لت��ي حتاك��ي �أ�س��لوب �ل��ذكاء �لب�س��ري 
نف�س��ه، لتتمك��ن تل��ك �لأنظم��ة م��ن �أد�ء �مله��ام ب��دًل م��ن �لإن�س��ان، وحم��اكاة وظائف��ه وقدر�ت��ه با�س��تخد�م خو��سه��ا �لكيفي��ة 

وعلقته��ا �ملنطقي��ة و�حل�س��ابية.

عالقة المنطق بالذكاء االصطناعي:
تت�سح هذه �لعلقة يف م�ستويني رئي�سيني:

�لبَنى �ملنطقية لل�ستدلل: مهار�ت �ل�ستنباط و�ل�ستقر�ء و�ل�ستنتاج �ل�سببي.	•
�عتماد �للغة �لرمزية �ل�سورية: حتويل قاعدة �ملعارف �إىل معادلت ريا�سية و�سبكات من خو�رزميات.	•

أهمية الذكاء االصطناعي:
ي�سهم يف �ملحافظة على �خلرب�ت �لب�سرية �ملرت�كمة ونقلها للآلت �لذكية.. 1
��ستخد�م �للغة �لإن�سانية يف �لتعامل مع �لآلت.. 2
ا يف �لكثري من �مليادين �حل�سا�سة.. 3 يوؤدي دوًر� مهمًّ
تتمتع �أنظمة �لذكاء �ل�سطناعي بال�ستقللية و�لدقة و�ملو�سوعية.. 	
جتنُِّب �لآلت �لذكيُة �لإن�ساَن كثرًي� من �لأخطار.. 	

تطبيقات الذكاء االصطناعي:
جمال �لت�سال و�لتو��سل.. 1
�لألعاب و�لرتفيه.. 2
�لإد�رة و�لأعمال.. 3
�ل�سحة و�لعلج.. 	
�لرتبية و�لتعليم.. 	
�ل�سناعة.. 	
�لإعلم وتبادل �ملعلومات.. 	
�لرقابة و�جلرمية.. 	
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)7( التفكير المنطقي والحقيقة العلمية

الفروق المعرفة العامّية والعلم.
��ل �مت��د�ًد� للممار�س��ة �ليومي��ة، وه��و م��ا ُي�س��ّمى �حل���س �مل�س��رتك �ل��ذي ينت��ج ع��ن حاج��ات يومي��ة، وله  ��ة: مُتثِّ ��ة:�ملعرف��ة �لعاميَّ �ملعرف��ة �لعاميَّ

�أهد�ف نفعية.
�أما �لعلم:�أما �لعلم: فهو يخ�سع ملنطق �آخر هو حو�ر �لعقل و�لتجربة، وهو ما ميّيزه عن �ملعرفة �لعامية.

منه��ج �لعل��م ه��و �ملنه��ج �لنق��دي، منه��ج �ملحاول��ة و�خلط��اأ، منه��ج �ق��رت�ن �لفرو���س �جلزئي��ة وتعري�سه��ا لأعنف نقد ممكن 
حتى نتبنّي مو�طن �خلطاأ فيها.

عوائق نشأة العلم:
�لوهم �لأول �مل�سرتك. )�لر�أي �ل�سائد(�لندفاعات �ملبا�سرة.�لأحكام �مل�سبقة

مفهوم الحقيقة العلمية:
رة وتقوم �أ�سا�ًسا على ت�سحيح �ملعرفة وتو�سيع نطاقها. هي حقيقية تاريخية متطوِّ

وميكن و�سف �حلقيقة �لعلمية:
رة )1( من ناحية طبيعتها: منطقية   )2( من ناحية منهجها: منطقي جتريبي  )3( من ناحية نتائجها: ن�سبية متطوِّ

ق من صحة النظرية العملية: ص/التحقُّ مراحل تفحُّ

�ملرحلةم

�ملقارنة �ملنطقية بني �لنتائج1

�س �ل�سكل �ملنطقي للنظرية2 تفحُّ

مقارنة �لنظرية بنظريات �أخرى3

فح�س �لنتائج �مل�ستقة من تلك �لنظريات بو��سطة �لتطبيق �لتجريبي	

سمات العقالنية العلمية:
• منفتحة ولي�ست مغلقة.	
• تفرت�س �ملر�جعة �لنقدية لأ�س�سها ومنهجها.	
• َتعدُّ �ملعرفة ن�سبية.	
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الحقيقة العلمية قديًما وحديًثا:
�لت�سور �لقدمي للحقيقة �لعلمية: �أنها تنطلق من �لو�قع لت�سفه و�سًفا ي�سرتط �أن يكون مطابًقا للو�قع �خلارجي.

��ا مل��ا يف  ��ا، ب��ل مطابق��ُة م��ا ه��و موج��ود و�قعيًّ و�حلقيق��ة �لعلمي��ة �لي��وم مل تع��د مطابق��ُة م��ا يف �لعق��ل مل��ا ه��و موج��ود و�قعيًّ
�لعق��ل، �أي يف �لبن��اء �ملنطق��ي �لريا�س��ي.

�لت�سور �جلديد للحقيقة�لت�سور �لقدمي للحقيقة�لبيان

�لنف�سال عن �لو�قع�لتطابق مع �لو�قعمن ناحية �لعلقة بالو�قع

منطقية- عدم �لتناق�سبرهانية تعتمد مبادئ و��سحة- ق�سايا و��سحةمن ناحية �سكلها �أو بنيتها

ها.حقيقة مطلقة ثابتةمن ناحية نتائجها ن�سبية �حلقيقة وتغريُّ

 نهاية �مللخ�س

 دعو�تي للجميع بالتوفيق

ْد عيًبا َف�ُسدَّ �خَللل       َفَجلَّ َمْن ل عيَب فيه وعَل  و�إْن جَتِ

 كتبه:
 فرج بن دغّيم �لظفريي

منتدى �أدب �لطفل

https://t.me/childernsLiteratureForum

تصميم:

abunomay@gmail.com
00966506196275


